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Abstract 

In this exam project the investigation has been done to determine, which profits that can 
be made by switching an internal bus between two chips, one FPGA and a processor, to 
an internal bus implemented on only one chip, System on Chip. 

The work is based on measurements made in real time in Xilinx’s development tools on 
different buses, AXI4 and AXI4-Light connected to AXI3. The port that is used is 
FPGA’s own GP-port. Besides measuring the time of transactions also physical aspects 
have been investigated in this project: space, costs and time. Based on those criteria a 
comparison to the original construction was made to determine which benefits that can 
be achieved. 

The work has shown a number of results that are in comparison with the original 
construction. The System on Chip has turned out to be a better solution in most cases. 
When using the AXI4-Light-bus the benefits were not as obvious. Cosmic radiation, 
temperature or humidity are beyond the scope of this investigation. 

In the work the hypothetic deductive method has been used to prove that the System on 
Chip is faster than the original design. In this method three statements must be set up 
against each other; one statement that ought to be true, one statement that is a 
contradiction and a conclusion of what is proved. 

The pre-study pointed out that the System on Chip is a faster solution than the original 
construction. The method is useful since it proves that the pre-study is comparable to the 
measured results. 
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Sammanfattning 

I detta examensarbete har undersökningar gjorts för att fastställa vilka vinster som går att 
göra genom att byta en internbuss mellan två chip, en FPGA och en processor, mot en 
intern buss implementerat på ett enda chip, System on Chip. Arbetet bygger på 
mätningar gjorda i realtid i Xilinx utvecklingsverktyg på olika bussar, AXI4 och 
AXI4-Lite som är kopplade internt mot AXI3. Den port som används är FPGAs egen 
GP-port. Förutom att mäta överföringshastigheterna, har även fysiska aspekter som 
utrymme, kostnader och utvecklingstid undersökts. Utifrån dessa kriterier har en 
jämförelse gjorts med den befintliga konstruktionen för att fastställa vilka vinster som går 
att uppnå. 

Arbetet har resulterat i ett antal resultat som är ställda mot de förutsättningar som fanns i 
den ursprungliga lösningen. I de flesta fall visar resultatet att ett System on Chip är en 
bättre lösning. De fall som var tveksamma var vid viss typ av överföring med AXI4-Lite 
bussen. I arbetet har inte undersökning av kosmisk strålning, temperatur eller 
luftfuktighet betraktas. 

I arbetet med att försöka att bevisa att ett System on Chip är snabbare än den 
ursprungliga uppsättningen har utvecklingsmetoden hypotetisk deduktiv använts. Denna 
metod bygger på att man från början sätter upp ett påstående, som man förutsätter är 
sant, följt av en konjunktion, som inte får inträffa, för att slutligen dra en slutsats, som 
konstaterar fakta. Eftersom fakta som lästes in i början av arbetet pekade på att ett 
System on Chip var en snabbare och billigare lösning kändes metoden användbar. Under 
arbetets gång har det visat sig vara en bra metod som också ger ett resultat där 
sannolikheten för att det är en snabbare lösning ökar. Däremot säger inte metoden att det 
är helt säkert att den i alla situationer är bättre, vilket kan ändras om man använder andra 
förutsättningar eller tar med andra aspekter. 
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1 Inledning 
I slutfasen av utbildningen, Dataingenjör med inriktning Inbyggda System, ingår det ett 
examensarbete på högskole-/kandidatnivå som är utfört på Saab Industrial Products and 
Service (Saab). Inom ramen för detta arbete har en praktisk studie utförts tillsammans 
med Fredrik Frondell. Den praktiska studien har innefattat konstruktion av olika bussar 
inom System on Chip (SoC) samt flera praktiska mätningar av hastighet på dessa bussar. 
Detta praktiska arbete har sedan mynnat ut i två examensarbeten som bygger på samma 
mätunderlag men med olika inriktningar.  

I detta examensarbete kommer det att beskrivas tekniska och ekonomiska fördelar med 
att konstruera SoC istället för att använda två komponenter, en fristående Field 
Programmable Gate Array (FPGA) och en fristående processor. 

Denna teknik är inte helt ny, men det finns få praktiska studier som visar på den reella 
hastigheten, däremot finns det flertalet teoretiska vetenskapliga arbeten som visar på vilka 
hastigheter som denna teknik kan uppnå. Detta gör att denna studie fyller en viktig 
funktion inom forskningen som ett praktiskt komplement till den teoretiska forskning 
som finns. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Inom elektroniken sker ständigt en snabb utveckling. Från början var konstruktionerna 
enkla och hade begränsade möjligheter, på grund av storlek och hastighet i de enstaka 
komponenterna. Tack vare den snabba utvecklingen görs komponenter mindre till 
storlek, samtidigt som de innehåller fler funktioner, de blir snabbare och även 
energisnålare. I den lösning som ska utvärderas finns idag två komponenter, en FPGA 
och en processor. Denna lösning ska undersökas och jämförelse av vilka vinster som fås 
genom att byta ut dessa två komponenter mot en SoC där både FPGA och processor är 
inbyggda på samma chip (komponent), ska göras. 

I detta specifika fall skulle en minskning av kretskortsyta kunna ge utrymmesvinst genom 
minskat antal komponenter vilket skulle kunna ge en energivinst och troligen skulle också 
andra prestandaförbättringar kunna uppnås. Utifrån ett större perspektiv är det viktigt att 
belysa vilka fördelar/nackdelar som en förändring från två komponenter, en FPGA och 
en processor, ner till en, SoC, skulle innebära. I de rapporter som finns tillgängliga 
belyses ofta vilken teoretisk hastighet den nya tekniken kan uppnå. Däremot finns inga 
jämförelser av vilka praktiska skillnader som egentligen finns mellan de två olika 
lösningarna, vilket denna rapport kommer att belysa. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I den konstruktion som var tänkt att ersätta den befintliga, är FPGA och processorn 
kombinerade i samma komponent, SoC, till skillnad från den befintliga konstruktionen 
där dessa var två olika komponenter. Huvuduppgiften var därför att undersöka skillnaden 
mellan den befintliga konstruktionen med två komponenter och SoC-lösningen med 
endast en komponent. För att få en fingervisning av vilken hastighet SoC-lösningen 
kunde komma upp i har ett antal tester gjorts. Dessa redovisas närmare i kapitel 5: 
Resultat och analys. 
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För att göra uppgiften vetenskaplig ställdes följande frågeställningar:  

1. Vilka fördelar finns med att konstruera en FPGA med intern processor istället 
för befintlig lösning? 

2. Finns det några omständigheter där denna metod inte bör väljas? 

Utifrån dessa frågeställningar har arbetet utförts och senare i rapporten kommer också 
dessa frågor att besvaras. 

De praktiska mätningarna gjordes av två studenter som sedan valde att jobba vidare med 
olika frågeställningar och olika inriktningar i två olika examensarbeten. Det andra 
examensarbetet inriktar sig mer på vilka hastigheter några utvalda AXI-bussar kan uppnå 
på en General Purpors (GP)-buss. Arbetet har arbetstiteln: ”SYSTEM ON CHIP 
Hastighet och stabilitet av interna bussar” och är skrivet av: Fredrik Frondell [28]. De 
preliminära frågeställningarna i det arbetet är följande: 

1. Vilka hastigheteter kan man förvänta sig av de olika AXI4 kommunikationerna?  

2. Vilka problem kan upptäckas i samband med konstruktion av AXI4-bussar med 
och utan interconnect? 

1.3 Avgränsningar 

Att titta på alla SoC som finns på marknaden skulle vara en omöjlighet, inom ramen för 
det här arbetet. Därför har det riktats in på en SoC från Xilinx med benämningen 
Zynq-7000. Detta ger en specifik bild av denna uppsättning men skulle säkerligen kunna 
appliceras på andra SoC med snarlika resultat. För portar gjordes en begränsning till 
endast GP-porten och för bussar användes endast AXI4 och AXI4-Lite. 

Hur urvalet är gjort beskrivs närmare i kapitel 4, Metod och genomförande. 

När det gäller yttre påverkan som till exempel kosmisk strålning, luftfuktighet och 
temperatur, kommer inte detta undersökas i detta arbete. Detta beror på att det är 
komplexa faktorer och det skulle krävas ytterligare ett examensarbete för att detta skulle 
kunna avhandlas på ett ordentligt sätt. 

1.4 Disposition 

Teoretisk bakgrund 

Här beskrivs de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för arbete. Den första 
beskriver hur hastighetsmätningar går till samt vilka signaler som ska mätas för att får att 
tillförlitligt resultat. Den andra beskriver hur kostnader påverkas av byte från två 
komponenter (en FPGA och en processor) till en SoC. Den tredje beskriver 
utvecklingsmetoden, hypotetisk-deduktiv metod, hur den är utformad och hur den 
används. 

Teknisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer beskrivas hur konstruktionen ser ut idag med två komponenter i 
form av en FPGA och en processor. Därefter beskrivs de verktyg i form av program och 
utvecklingsverktyg som används följt av en beskrivning av de bussar och portar som 
används i arbetet. 

Metod och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat bakgrunden till varför författaren valde att göra ett 
examensarbete om bussar inuti ett SoC samt behovet av en konstruktion av ett chip 
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istället för två chip. Vidare beskrivs också de vetenskapliga frågor som smalnar av de 
praktiska mätningarna till att begränsas till främst AXI4 och AXI3 på en GP-port. 

Resultat och analys 

Här visas hur man tolkar resultaten som man får från verktyget Vivado (figur 2) samt en 
sammanställning av de resultat från de olika tester och mätningar som gjorts i verktyget 
Vivado (tabell 3, 4). Slutligen görs en analys av de olika resultaten samt en jämförelse 
mellan den nya SoC-lösningen och den existerande lösningen när det gäller hastighet, 
tekniska skillnader och kostnader. 

Diskussion och slutsatser 

Utifrån de resultat som framkommit under testerna görs en bedömning av när man bör 
använda vissa AXI-bussar för att uppnå bästa hastighet. Här diskuteras också vilka 
nackdelar som vissa kombinationer kan har och om man bör undvika vissa busstyper. 
Likaså berörs vilka ytterligare positiva effekter som bytet till SoC innebär i form av 
kostnader och fysiska aspekter. Här belyses också att valet av forskningsmetod för denna 
uppsats var ett bra val som fungerade utifrån uppgift, genomförande samt att den visade 
på att uppsatta antagande bekräftades. 

Referenser 

I de referenser som används är flera till Xilinxs vilket i de flesta fall är hjälp för 
konstruktion av arbetet. I arbetet har några referenser till olika vetenskapliga arbeten 
gjorts för att kunna förankra arbetet och säkerställa att andra kan bygga vidare på detta. 
Det finns ytterligare några referenser som kan ge djupare information till de delar som 
skrivits om i detta arbete. 

Bilagor 

I detta avsnitt återfinns ett urval av diagram som visar hur de olika AXI-bussarna 
kommunicerar med varandra. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I det första avsnittet kommer teori som ligget till grund för de mätningar som gjorts på 
SoC att beskrivas. Dessa teoretiska delar fastställer hur tidigare mätningar gått till och på 
så vis säkerställer att de är jämförbara med andra arbeten. Nästa avsnitt handlar om 
kostnader vid utveckling, följt av sista avsnittet som går igenom den utvecklingsmetod 
som används genom arbetet för att säkerställa dess vetenskaplighet. 

2.1 Mätning av hastighet i SoC 

För att kunna belägga mätningarnas riktighet samtidigt som en vetenskaplig tyngd 
erhållits och möjlighet ges att jämföra resultaten, var det viktigt att använda en beprövad 
metod. Under förarbetet till denna rapport har studier gjorts och speciellt attraktiv var en 
avhandling med namnet ”Design and implementation of Performance Analysis 
Unit (PAU) for AXI-based multi-core System on Chip (SOC)” [1]. Denna rapport 
beskriver en teoretisk modell för beräkning av hastighet på en SoC. De signaler som 
dessa författare anser att man ska ta med är följande: 

Measurements 

Parameters Description 

Total transactions counts (read/write) Number of transaction generated on the bus 

Total transfer size (read/write), in bytes Transferred data size on the bus 

Read latency distribution (eight ranges) Each read latency counter I incremented by 
one for each occurrence of the event within 
the specified latency interval 

Write latency distributions (four ranges) Each writing latency counter is incremented 
by one for each occurrence of the event 
within the specified latency interval 

Global clock count (four counters) General purpose clock counter 

Valid count (read/write) Number of clock cycles to be required for 
transferring actual data 

Busy count (read/write) Number of clock cycles to be required for 
completing transaction (i.e., transaction 
length) 

Tabell 1: Viktiga signaler vid beräkning av överföringshastigheter [1, sid 106, tabell 1] 

I rapporten beskrivs också hur mätningen skall gå till samt pekas på vikten att mäta från 
första kontrollsignal till sista signalen. Vid mätning av flera överföringar efter varandra 
måste mätningarna även innehålla den ”tysta” perioden mellan två sändningar eftersom 
detta inte kan bortses från i realiteten. Författarna beskriver också fall där 
kommunikationen är dubbelriktad, där signalerna inte påverkar varandra utan går 
parallellt. I den refererade rapporten visas förutom överföringshastigheten mellan en 
master och en slave även hastigheten mellan flera sammankopplade noder. 

Författarna till artikeln beskriver hur interconnect fungerar. Dess ursprungliga uppgift är 
att fördela dataströmmar mellan flera master och flera slave i samma koppling samt 
prioritera trafik så att trafiken inte avbryter varandra. Vidare beskrivs också hur en master 
kan sända data till två slave samtidigt. För att kunna uppnå en snabb överföring är det 
viktigt att veta hur stora datamängder som ska överföras och mellan hur många noder. 
Blir trafiken för intensiv och pauserna för korta finns risk att trafiken stoppas upp helt på 
grund av köbildning. 
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2.2 Kostnader och utrymme 

I artikeln ”Hardware/software instruction set configurability for system-on-chip 
processors” beskriver Albert Wangfyra et al. [2], ett paradigm inom SoC-utveckling. 
Detta innebär förenklingar inom datahantering, minneshantering, förenklingen i 
kodskrivningen med mera. Här beskrivs också skillnader mellan utvecklingen i en 
traditionell lösning med utvecklingen av en SoC med programmeringsspråket, Tensilica 
Instruction Extention (TIE). Förutom förbättringar inom energi, pris och optimering 
visar de exempel på hur koden kan förenklas och hur enkla förändringar är vid byte av 
variabler och bussbredd. De framhåller också möjligheterna att felsöka inom ett verktyg 
som viktig del i bytet till SoC. 

2.3 Utvecklingsmetod 

Under förstudien av arbetet undersöktes olika vetenskapliga metoder som skulle vara 
tänkbara, men valet föll slutligen på den hypotetisk-deduktiva metoden [3]. Det föll sig 
ganska naturligt eftersom det fanns ett problem, det vill säga en extern buss som var för 
långsam. Målet med undersökningen var att undersöka om en SoC-lösning var snabbare 
än den lösning som fanns, vilket verkade uppenbart enligt fakta om den nya 
komponenten. Det fakta som inhämtades för att kunna belägga detta är maxprestandan 
från databladen för den ursprungliga komponenterna samt för den tilltänkta 
komponenten. 

Utvecklingsmetoden hypotetisk deduktiv utvecklades som en motpol till positivismens 
induktionsmetod, där huvudsyftet var att dra slutsatser ifrån iakttagelser. Skaparen av 
hypotetisk deduktion, Karl Popper [4], ansåg att bara för att något uppträdde på ett visst 
sätt upprepade gånger är det inte bevisat att det fortsätter så i all oändlighet. Han ansåg 
därför att om man inte kan motbevisa en företeelse bör det betraktas som mer pålitlig. 
Den hypotetisk deduktiva teorin som han skapade, bygger därför på att man i förväg 
sätter upp en hypotes som man anser vara sann och därefter försöker att motbevisa den. 
I alla experiment som görs bör man undersöka varje del som kan omkullkasta hypotesen. 

I valet av hypotes bör man välja en som går att motbevisa tillsammans med en tes av vad 
som inte skall hända, följt av ett påstående av vad som skulle bevisas [3]. 

I detta fall sattes följande hypoteser upp som skulle bevisas: 

1. En SoC-lösning är alltid bättre än en motsvarande lösning bestående av en 
fristående FPGA och en fristående processor när det gäller hastighet, plats på 
kretskortet, energi och kostnad.  

2. En lösning bestående av fristående komponenter kan inte vara bättre i några 
avseenden gällande hastighet, plats på kretskortet, energi och kostnad i 
förhållande till en SoC-lösning. 

3. En SoC-lösning är därför bättre i alla avseenden. 

Med dessa teser som grund har arbetet fortskridit för att bevisa/motbevisa att de 
uppsatta antagandena stämmer överens med verkligheten. 
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3 Teknisk bakgrund 
För att få en förståelse för de tekniker som används inom examensarbetet görs i detta 
kapitel en kort beskrivning av dessa. Detta är inte ett vetenskapligt avsnitt utan ett 
tekniskt avsnitt med bakgrundsinformation. I det första avsnittet beskrivs den lösning 
som finns idag med de tekniska begränsningar som finns. I andra avsnittet beskrivs 
utvecklingskortet med de viktigaste komponenterna så som den inbyggda processorn och 
FPGA-delen. I det tredje avsnittet finns programvaror/utvecklingsverktyg som används 
vid utvecklingen av kod och tester. I det fjärde och sista avsnittet kommer 
AXI-standarden att gås igenom och portar, bussar samt interconnect kommer att 
beskrivas. 

3.1 Existerande lösning  

I den befintliga konstruktionen är en FPGA sammankopplad med en extern processor 
via en lokalbuss (se figur 1). Kommunikationen mellan dessa är parallell och 32-bit bred, 
vilket betyder att det krävs 32 fysiska ledningar mellan FPGAn och processorn. Förutom 
dessa dataledningar finns det ytterligare några kontroll- och styrledningar (TA, LADE, 
LALE, CS, WE). I denna konstruktion används bussen till både adressbitar och till data, 
vilket gör att den inte kan skicka dessa bitar samtidigt utan de skickas efter varandra. 
Bussen är bara gjord för kommunikation i en riktning i taget, det vill säga den kan 
antingen sända eller ta emot data. I den befintliga lösningen sker överföringen av data 
med en busshastighet av 83 MHz enligt processorns datablad [5] vilket är den högsta 
hastigheten som tillverkaren garanterar innan fel kan uppstå. Överföringen av ett 32-bit 
ord tar 4 klockpulser och inga bitar behövs mellan de olika överföringarna. 

 

Figur 1, Ursprunglig lösning, lokalbuss, enligt Saabs interna dokument 

På de två komponenterna, FPGA och processor, används närmare 40 pinnar på vardera 
chipet bara för överföring mellan dessa. Utifrån de fakta, som återfinns i databladen 
[4], [5] är både processor och FPGA snabbare än den hastighet som dagens buss kan 
uppnå och därför är bussen en flaskhals i konstruktionen. 

Att utvidga den existerande lösningen till en 64-bit buss skulle teoretiskt vara möjligt, 
men det skulle krävas byte av processor samt en nykonstruktion av kretskortet med 
64 dataledningar mellan chipen samt 64 pinnar från varje chip och ett antal styrledningar 
med lika många pinnar från vardera komponenten. Detta skulle inte vara en realistisk 
lösning. Orsakerna till detta beskrivs närmare i avsnitt 4.2.2 Hastighet. 

En annan lösning skulle vara att byta bussen mot t.ex. en PCI-expressbuss, det vill säga 
en seriell buss med högre överföringshastighet. Tyvärr kan även detta bli svårt eftersom 
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det inte finns någon inbyggd hårdvara som stöder PCI-express i processorn, [5] däremot 
finns denna del i FPGAn [6]. 

I alla ovanstående fall skulle en förändring innebära att ett nytt kretskort behöver 
konstrueras och tillverkas, vilket skulle innebära kostnader i både tid och pengar. Det 
skulle därför inte vara omöjligt att genomföra, men kostnaden skulle bli hög för 
genomförandet. 

En lösning skulle vara att byta ut de två komponenterna, FPGA och processor, till ett 
enda SoC, det vill säga en FPGA med inbyggd processor, viket kommer att undersökas 
närmare i detta examensarbete. 

3.2 Utvecklingskort - Zedboard 

Zedboard är ett utvecklings- och utvärderingskort som är utrustat med en 
programmerbar FPGA av märket Zynq (se "Zynq-7000") med en inbyggd 
ARM-processor (se "ARM Cortex A9") [7]. Ett utvecklingskort används för att snabbt 
komma igång med utvecklingen av ett projekt utan att behöva skapa ett eget kretskort. 
Dessa kort är ofta välutrustade med alla tänkbara kringkomponenter och brukar ha 
kompletteringsmöjligheter med extrakort för att kunna expandera efter behov. 
Anledningen till att man använder utvecklingskort är dels för att man vill kunna skriva 
kod samtidigt som man utvecklar sitt eget bärarkort, det vill säga kunna jobba parallellt, 
och dels testa om komponenten/FPGA klarar av de krav som man ställer på den innan 
man skapar ett eget bärarkort. 

På det utvecklingskort som används för detta examensarbete, Zedboard, finns det en rad 
olika in- och utgångar samt det är förberett för att kunna bygga ut med diverse 
expansionskort. Några av de funktioner som finns på grundkortet bör nämnas: 512 MB 
DDR3-minne, 10/100/1000 Ethernet, VGA- och HDMI-utgång, SD-kortläsare, ljud-
portar, USB-portar, knappar, switchar, dioder mm. I det startpaket som användes ingick 
även utvecklingsverktyg från Vivado (se 3.3.1 Vivado). 

3.2.1 Zynq-7000 

Zynq-7000 har hämtat sin FPGA-del från serierna: Artix-7 och Kintex-7 [8]. Båda 
serierna är ganska likvärdiga i sin uppbyggnad men skillnaden är att Artix-7 är en enklare 
modell. Den har långsammare kommunikation och mindre programmerbar logik i 
FPGA-delen gör den lämplig för automation, kundprodukter eller liknande. Kintex-7 
lämpar sig däremot för trådlös/trådbunden kommunikation, routrar, switchar eller 
utsändning av rörliga bilder. På utvecklingskortet som användes, från Xilinx, är en 
Zynq-7020 monterad och FPGA-delen är av modellen Artix-7.  

3.2.2 ARM Cortex A9 

Den inbyggda processorn är av märket ARM och modellen är Cortex A9 [9]. Denna 
processor är en tvåkärnig flyttalsprocessor med en bussbredd på 32-bit och bygger på 
ARMs standard ARMv7-A. I denna SoC är processorn ett hårdkodat Intellectual 
Property (IP)-block men finns även som fristående processor. Genomgående för ARMs 
processorer är att de drar lite ström i förhållande till motsvarande Intelprocessor med 
motsvarande hastighet [10]. Processorn har också inbyggda funktioner för ljud och grafik 
samt för olika typer av kommunikation. Processorn lanserades 2008 och har stöd för 
AXI3 som var den modernaste standarden vid den tiden. Eftersom ARM tillhandahåller 
själva IP-delen finns det flera stora tillverkare använder dessa processorer inbyggda i sina 
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egna chip. Några exempel på enheter som har ARM-processorer inbyggda är Apple A5 
(Iphone 4S), Nvidia Tegra 2 (bärbara enheter), Samsung Exynos 4412 (Samsung 
Galaxy S3) m.fl. 

3.3 Utvecklingsverktyg 

I de kommande avsnitten beskrivs olika utvecklingsverktyg. I varje kapitel finns en 
beskrivning av vad de olika verktygen används till. 

3.3.1 Vivado 

Vivado [11] är ett utvecklingsverktyg för att bygga upp kopplingen i SoC. Verktyget i sig 
är både grafiskt och skriptbaserat vilket ger möjlighet att på ett enkelt sätt återskapa 
komplicerade miljöer i FPGA-delen och även koppla dessa till portar och processorn. 
Vivado ger också möjlighet att bygga upp delarna i text och på så sätt skapa sina egna IP. 
Själva verktyget gör att det blir enklare och snabbare att bygga stora konstruktioner på 
SoC som skulle ta mycket längre tid om man skulle koda allt för hand. 

3.3.2 TCL 

TCL [12] är ett skriptverktyg som används tillsammans med Vivado. I detta verktyg kan 
man gå in och ändra enstaka variabler i block lika väl som att skapa egna block från 
grunden med alla de funktioner och variabler som man vill använda upp till att skapa ett 
helt projekt. Genom att skapa egna funktioner får man större kontroll och repeterbarhet 
vilket medför större säkerhet i hur dessa block används och hur de fungerar, detta i 
förhållande till automatskapade block i Vivado. 

3.3.3 Modelsim 

Programmet Modelsim [13] används för att simulera HDL-kod, som beskriver hårdvara, 
och på så sätt verifiera att konstruktionen är korrekt innan man överför den till 
hårdvaran. I programmet går det att lägga in insignaler, fördröjningar och klockpulser för 
att sedan kunna läsa av vad vilka utsignaler, vad man får för värden på inlagda 
mätpunkter och även vilka fördröjningar som kan finnas. 

3.3.4 Chipscope, Integrated Logic Analyzer (ILA) 

Chipscope kan i realtid analysera den konstruktion som är uppbyggd i SoC och visa om 
den fungerar som det är tänkt. Förutom att analysera kretsarna kan virtuella mätprobar 
kopplas in på alla signaler för att få ut värdet för att i realtid kunna felsöka. Den har 
också möjlighet att trigga, det vill säga starta mätningen när en signal går hög/låg eller ett 
villkor är uppfyllt. Resultatet presenteras sedan grafiskt och ger en bra översiktlig bild av 
vad som händer, vilket gör felsökning mycket enklare [14]. 

3.4 AXI-standarden 

I de kommande avsnitten beskrivs först vilka gränssnitt som finns på den SoC som är 
använd i detta arbete. Därefter följer två avsnitt som beskriver bussarna som är använda i 
arbetet följt av ett avslutande avsnitt som beskriver interconnect och dess funktion. 
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3.4.1 Gränssnitt 

På Zynq-7000 finns olika gränssnitt som används för överföringen av data via 
AXI-bussarna [15], [16]: General Purpose AXI (GP), Accelerator Coherency Port (ACP) 
och High Performance Ports (HP). Dessa gränssnitt påverkar hastigheten på data som 
överförs och är basen för att överföring ska kunna genomföras med AXI-bussen i dess 
olika former. Vad utmärker då de olika gränssnitten? 

GP är det långsammaste av de tre. Detta gränssnitt har en 32-bit databuss och saknar helt 
buffert vid överföringen. Den är gjord för långsamma upp till medelsnabba överföringar. 
Det finns totalt fyra portar av denna typ på chippet. Två av portarna har en master 
placerad på FPGA-sidan och två har master på processorsidan. Det finns möjlighet att 
koppla använda båda master portarna och de båda slaveportarna och därmed dubbla 
hastigheten på överföringen. Den teoretiska hastigheten som Xilinx uppger för en master- 
eller slaveport är 600 Mb/s i en riktning detta vid en busshastighet på 150 MHz och en 
bussbredd på 32 bit [8]. I beräkningen tas endast datasignalerna med. Detta betyder att 
det skulle ske 150 miljoner överföringar av 32 bit data per sekund. 

Nästa gränssnitt är ACP och har 64-bit överföring. Detta gränssnitt är kopplat direkt in 
till processorns cacheminne. Det finns endast en port av denna typ på chipet och mastern 
är placerad på FPGA-sidan. Den teoretiska hastigheten som Xilinx uppger för denna 
port är 1200 MB/s i en ritning vid en busshastighet på 150 MHz och en bussbredd på 
64 bit. Det skulle således även här betyda att 150 miljoner överföringar av 64 bit data 
varje sekund. 

Det tredje gränssnittet är HP som är kopplat mellan FPGA och en minneskapsel nära 
processorn. Detta medför att gränssnittet klarar av höga överföringshastigheter tack vare 
att den har minneskapacitet och därför kan köa inkommande paket. Den har en bredd på 
32- eller 64-bit, vilket är valbart. Det finns fyra portar av denna typ på chipet. Alla fyra 
portarna har mastern placerad på FPGA-sidan. För att öka hastigheten finns det möjlighet 
att koppla samman alla fyra portarna för att samverka och därmed öka hastigheten med 
fyra gånger. Den teoretiska hastigheten som Xilinx uppger för denna port typ är 
1200 MB/s i en riktning vid en busshastighet på 150 MHz och en bussbredd på 
64 bit [8]. Vid sammankoppling av de fyra bussarna skulle överföringen bli 9600 MB/s. 
Det skulle således även här betyda att 150 miljoner överföringar av 64 bit data varje 
sekund. 

Alla dessa gränssnitt är uppbyggda så att läsning och skrivning kan ske samtidigt, vilket 
fördubblar överföringshastigheten och högsta klockpulsen från den interna klockan är 
150 MHz. 

3.4.2 AXI3 

AXI3 bygger på AMBA-standarden. Detta är en parallell buss som oftast används inuti 
olika SoC-lösningar. Bussbredden är från 8 bit upp till 1024 bit bredd och är begränsad 
till 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. [17, s 23] Skillnaden mellan AXI3 och AXI4 är att 
AXI3 är begränsad till 16 bit burst (upprepade datasändningar) innan ett nytt 
kontrollpaket skickas, medan AXI4 stödjer upp till 256 bit burst. Förutom skillnaden i 
burst har AXI3 också stöd för QoS, vilket innebär vissa övervakningsfunktioner, vilket 
inte finns i AXI4. Eftersom de bygger på samma standard finns det flera likheter som till 
exempel överföringskannaler (read adress channel, write adress channel, read data 
channel, write data channel, write response channel), beskrivs närmare under AXI4. 
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3.4.3 AXI4 

AXI4-bussen bygger på AXI3-standarden som är en parallell standard för bussar som 
ofta används internt i till exempel FPGA. Orsaken till att den främst används internt är 
att varje bit i den parallella bussen behöver en fysisk ledning, vilket inte är speciellt 
praktiskt på en extern kommunikation. Den parallella kommunikationen är snabbare än 
den seriella kommunikationen vid samma klockhastighet eftersom den skickar flera 
signaler samtidigt (parallellt). 

Inom AXI4-standarden finns det tre olika typer av bussar: AXI4, AXI4-light och 
AXI4-stream [18]. I grunden finns det likheter mellan dessa bussar men det finns också 
skillnader i funktion och användningsområde. En likhet mellan de tre bussarna är att de 
alla består av en master och en slave i grundutförande. Funktionsmässigt är AXI4 och 
AXI4-light ganska likvärdiga i uppbyggnaden. Båda har fem kanaler för överföring (read 
adress channel, write adress channel, read data channel, write data channel, write 
response channel). Båda dessa databussar kan både skriva och läsa samtidigt. De skickar 
meddelande mellan olika minnesmappade ytor hos master och slave. Adressering och 
kontrollbitar sänds genom read/write adresschannel. Dessa två busstyper går att koppla 
samman och flera noder kan sammankopplas via en interconnect (se avsnitt 3.4.4 
Interconnect). 

Vad skiljer då dessa åt? AXI4-light kan bara sända ett paket innan det måste sända ett 
nytt kontrollpaket till skillnad mot AXI4 som kan sända upp till 256 paket (burst) innan 
ett nytt kontrollpaket måste sändas. Bredden på dessa två bussar skiljer sig också där 
AXI4-Lite har en bussbredd på 32 bit eller 64 bit bredd [18, s 122] medan AXI4 har en 
bredd på 32 bit till 1024 bit bredd där följande bredder är valbara 8, 16, 32, 64, 128, 256, 
512, 1024 [17, s 23]. 

Till skillnad från de två första bussarna har AXI4-stream bara två data kanaler (read data 
channel, write data channel). Denna buss är främst tänkt att fungera mellan en master och 
en slave, men kan även adressera paket mellan olika master och slave. Tack vare de 
borttagna kontrollfunktionerna blir detta en snabbare överföring av data. AXI4-stream 
kommunicerar, till skillnad från de andra två, direkt med mottagaren och inte via ett 
minne. Databussen har samma begränsningar som AXI4, det vill säga 8 bit upp till 
1024 bit [19, s 14]. 

När används då de olika bussarna? AXI4-light används främst när mycket små 
datamängder ska överföras som enstaka nycklar, kontrollsignaler eller kommandon. 
AXI4 används främst vid lite större överföring där det också behövs en viss kontroll av 
data samt adressering till mottagaren t ex en bild eller liknande. AXI4-Stream används vid 
mycket stora överföringar där hastighet är det viktigaste och det endast finns två noder, 
till exempel när det gäller rörliga bilder/live musik. 

3.4.4 Interconnect 

Interconnect är en översättare och omkopplare mellan olika master och slave [20]. Denna 
finns som en standardkomponent i Vivado och används när man har två olika busstyper 
som ska kommunicera med varandra. Den används också om man vill koppla samman 
mer än en master och/eller mer än en slave i samma bussnät. När det gäller Vivados 
inbyggda interconnect finns en begräsning på upp till 16 olika master-enheter och 16 
stycken olika slave-enheter. Man kan koppla samman de olika protokollen AXI3, 
AXI3Lite, AXI4 och AXI4-Lite. Däremot finns inget stöd för att koppla ihop 
AXI4-Stream till interconnecten. Även om de olika protokollen har olika uppbyggnad 
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klarar interconnecten att översätta dessa bussar samt koppla samman dem så att 
kommunikationen fungerar. 
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4 Metod och genomförande 
I det första avsnittet beskrivs avgränsning, metod och syfte I nästa avsnitt går det att läsa 
hur studien är genomförd samt en beskrivning av den hårdvara och de program som 
används. Det har delats in flera underavsnitt för att göra det lättöverskådligt. 

4.1 Val av SoC 

Valet av SoC var inte enkelt. En begränsande aspekt gällande målsättningen var att lägga 
fokus på mätandet av busshastighet på SoC istället för utvecklandet av ett bärarkort. 
Detta begränsade utbudet men gav samtidigt fördelen att snabbt komma igång med de 
mätningar som skulle ligga till grund för det slutgiltiga resultatet utan att skapa extra 
arbete. 

Utifrån intresset av att införa en ny utvecklingsplattform i form av en SoC hade Saab 
undersökt olika alternativ. En intressant SoC som de ville få kunskap om och undersöka 
om den kunde ersätta befintlig lösning var en SoC från tillverkaren Xilinx (tillverkare av 
Zynq-serien) vilket troligen skulle kunna passa in i framtida utveckling. Utifrån dessa 
förutsättningar valdes Zynq-7000 som en lämplig SoC. Därefter undersöktes vilka 
[21], [22] bärarkort som var möjliga och det bästa alternativet var ett från Avnet som 
hette Zedboard. Detta kort hade stöd för flera olika in- och utgångar samtidigt som det 
stödde flera olika standarder. Till detta kort ingick också ett utvecklings- och 
övervakningsverktyg som heter Vivado, vilket också var till stor hjälp för att på ett bra 
och effektivt sätt mäta de olika hastigheterna. 

På den SoC som valdes finns flera olika portar. Alla portar har olika egenskaper och 
fungerar olika men valet stannade slutligen vid en GP-port. Detta är den enda porten 
som det går att välja om huvudstyrdelen (master) ska vara på FPGA- eller processorsidan. 
Detta gör att den går att utvärdera med styrning från båda hållen, till skillnad från de 
andra portarna. 

Valet av buss stannade vid AXI4 och AXI4-Light. Detta berodde på att det med enkelhet 
går att använda de inbyggda funktionerna i Vivado för att få dessa bussar att fungera. 
Tyvärr fanns inget stöd för AXI4 på den inbyggda processorn utan bara stöd för AXI3, 
vilket gjorde att denna buss fick användas på processorsidan. Däremot behövs en hel del 
eget konfigurerande för att AXI4-Stream ska fungera, vilket berodde på att det är en 
64-bit buss. Att lägga så mycket energi när det finns andra portar där det fungerar direkt 
kändes orealistiskt att använda i produktion, därför valdes denna bort. Även ACE och 
ACE-Lite valdes bort eftersom kvalité prioriterades framför kvantitet. 

4.2 Studie 

I detta avsnitt beskrivs hur studien har gått till samt vad fokus legat på i de olika 
mätningarna. För att kunna återskapa motsvarande mätningar vid ett annat tillfälle har 
hårdvara och utvecklingsverktyg specificerats. Under 4.2.2 Hastighet beskrivs vilka 
mätningar som utförts och varför just dessa mätningar var speciellt intressanta för att 
genomföra denna vetenskapliga studie. I följande kapitel, 4.2.3 Tekniska skillnader, 
beskrivs vad som var av vikt för att se vilka fysiska fördelar eller nackdelar som fanns. 
Efterföljande kapitel, 4.2.4 Kostnader, har en inriktning på kostnader för inköp och 
utveckling av de olika lösningarna. 



Metod och genomförande 

17 

4.2.1 Hård/programvara som används i studien 

Systemet som mätningarna har utförts på är ett utvecklingskort från Avnet som heter 
Zedboard med beteckningen: AES-Z7EV-7Z020-G. På kortet sitter en SoC från Xilinx 
av modellen Zynq-7020, beteckning: XC7Z020-CLG484-1. Programmen som används 
för konstruktion av bussar och kod är Xilinx Vivado® Design version 14.3 samt för 
analys av signaler Chipscope version 8.1 samt Modelsim. 

Den ursprungliga konstruktionen består av en processor från Freescale med 
benämningen: QorIQ P1022 och en FPGA från Xilinx med benämningen: 
Artix7 XQ7A200T. Även här har utvecklingsverktyg från Vivado använts tillsammans 
med Chipscope och Modelsim. 

4.2.2 Hastighet 

Inom ramen för detta arbete kommer att visas på vilka skillnader det finns på 
AXI-bussarna/AXI-portarna som undersökts. Det finns teoretiskt underlag för vilka 
hastigheter som bussen kan komma upp i [16] men det är en utmaning att kunna mäta 
och beskriva detta. Detta arbete bygger vidare på ett examensarbete från KTH [23] där 
författarna har konstruerat en FPGA/AXI4-busslösning för överföring av bilder. I deras 
arbete finns hänvisningar till de teoretiska hastigheterna hos olika AXI4-bussar. Det 
förekommer också en referens från den refererade rapporten till ett arbete med praktiska 
mätningar av hastigheten som de beskriver [23, s. 20] ”bör dock betraktas med viss 
skepticism eftersom källans metoder är i de närmaste okända.”. Utifrån denna 
beskrivning valdes istället att helt bortse från dessa praktiska mätningar och istället utföra 
egna mätningar som bringar klarhet i den praktiska hastighet som bussen kan överföra 
data. 

Förändringar av den befintliga konstruktionen som kan öka hastigheten på överföringen 
via bussen är:  

Tänkbara förändringar Problem 

Byta ut den befintliga 32-bit bussen till en 
64-bit, vilket skulle i den närmaste dubbla 
hastigheten 

Byte av processor, ytterligare 32 ledningar 
på kretskort + ytterligare kondensatorer 
samt omkonstruktion av kretskort 

En snabbare klockhastighet på bussen Dagens klockhastighet är redan den 
maximala hastighetenen enligt databladet 

Överföra data och adress samtidigt Krävs ytterligare 32 ledningar (se byta 
32-bit buss till en 64- bit buss) 

Skicka och ta emot data samtidigt Krävs ytterligare 32 ledningar (se byta 
32-bit buss till en 64- bit buss) 

Byte av buss till en PCIexpress Krävs stöd i hårdvara, vilket processorn 
saknar. Mjukvarulösning kommer få svårt 
att snabba upp hastigheten 

Tabell 2, Tänkbara förändringar och problem 

Av de ovanstående punkterna är några genomförbara, men kostnaden för genomförandet 
kan bli större än vinsterna. Orsaken till att de inte bör genomföras är: 
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 En utökning av bussens bredd med 32 ledningar skulle innebära att man måste 
byta processor samt att ytterligare 32 ledningar behöva ritas in på kretskortet och 
32 pinnar måste tas i anspråk på både FPGA och processorn. Förutom detta 
behövs fler kondensatorer som hjälper till med att hålla nivåerna. Förutom att det 
tar plats på kortet finns det en risk att konstruktionen tvingas minska 
klockhastigheten, viket reducerar hastighetsvinsten. 

 För att byta bussen till en PCIexpress krävs det att det finns stöd i hårdvaran för 
detta i FPGA och processorn. I den ursprungliga konstruktionen finns stöd för 
PCI-Express på FPGA-lösningen, men inte på processorn. Det går att byta 
processor i den befintliga lösningen till en processor med stöd för PCI-Express, 
men det extrajobb som krävs väger inte upp den vinst man skulle få. 

Alternativet är därför att byta ut konstruktionen mot en SoC-lösning där flera av dessa 
förbättringar skulle kunna genomföras och en snabbare lösning skulle kunna uppnås. 
Orsaken till att detta är en bättre lösning är att flertalet av förbättringarna som föreslagits 
i tabellen redan är inbyggda i en SoC-lösning eller med enkelhet kan implementeras. 

Ytterligare faktorer som skulle påverka ett byte till en SoC som är positiva är: 

 Endast en komponent behöver spänningssättas istället för två 

 Vikten skulle kunna minskas eftersom endast en komponent används, vilket 
också påverkar skakningar på kortet 

 Utrymmet på kortet skulle kunna minskas och då ge plats till nya komponenter 
eller ett mindre kort 

I detta arbete har undersökningar gjorts på den inbyggda bussen i en SoC för att kunna 
jämföra med de resultat som finns för den ursprungliga konstruktionen. För att kunna 
säkerställa arbetets giltighet och vetenskaplighet har tidigare arbeten [1] legat till grund 
för vilka signaler som har använts vid de olika mätningarna. 

Testerna har gjorts i två olika uppsättningar. Vid den ena mätningen är master på 
FPGA-sidan och slave på processor-sidan. Vid den andra mätningen är master på 
processor-sidan och slave på FPGA-sidan. För att kunna isolera felkällorna kommer 
master och slave att vara fasta IP-block medan bussen mellan kommer att vara ett 
utbytbart IP-block, därför kommer den enda förändringen ske i bussens 
överföringshastighet. 

Det var tänkt att testa AXI4 och AXI4-Lite, men eftersom processorn [9] endast stödjer 
AXI3 har mätningen gjorts mellan AXI3 och AXI4/AXI4-Lite antingen direktkopplat 
eller med interconnect. 

Med utgångspunkt från de använda bussarna (AXI3, AXI4, AXI4-Lite) var det viktigt att 
hitta intressanta brytpunkter där förändringar i överföringsmönstret uppträdde. En sådan 
punkt var bussarnas stöd för burst. AXI4-Lite har inget stöd för burst, medan AXI3 har 
16 bit och AXI4 har 256 bit stöd. Mätningar utfördes därför enligt nedan: 

 AXI4 <-> AXI3: 1, 2, 16, 17 burst (sändningar efter varandra) 

 AXI4-Lite <- -> AXI3: Inget, eftersom stöd saknas på AXI4-Lite 

 AXI4 <- inteconnect-> AXI3: 1, 2, 16, 17, 256 burst 

 AXI4-Lite <-inteconnect-> AXI3: 1, 2, 16, 17, 256 burst 
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Simuleringen av dessa i realtid gjordes genom Chipscope för att sedan visas i Vivado 
Logic Analyzer. Utifrån denna information framgår det tydligt när varje signal går hög 
respektive låg. Hur man läser av dessa signaler beskrivs närmare i kap 5.1.1 Hastighet 

4.2.3 Tekniska skillnader 

Genom att okulärt undersöka den tidigare konstruktionen med två komponenter och den 
nya med bara en komponent samt jämföra dessa mot databladet kan man se vilka 
kringkomponenter som är nödvändiga. Utifrån denna kunskap kan man se hur stor plats 
konstruktionen som helhet tar på ett kretskort och därefter se vilken förändring som man 
uppnår. 

En annan jämförelse som är viktig är vilken energi dessa olika komponenter använder vid 
drift. För att få en jämförelse har endast data från tillverkares datablad används, eftersom 
det är svårt att göra tillräckligt noggranna mätningar på ett utvecklingskort när det inte 
körs med samma funktioner och har motsvarande belastning. 

4.2.4 Kostnader 

Här finns två huvudsakliga aspekter som bör vägas in: inköpskostnader och 
utvecklingskostnader. Förutom detta skulle även energikostnader och kostnader för extra 
kretskortsutrymme kunna vägas in, men detta behandlas under kapitel.5.2.2 Tekniska 
skillnader. 

För att jämföra inköpskostnader för de olika delarna har fokus legat på endast de kapslar 
som används, det vill säga FPGA, processor och SoC. Priserna kommer att hämtas från 
nätet [24], [25], [26] vilket ger en bild vilka skillnader som finns. Vid större kvantiteter är 
priserna givetvis lägre, men detta ger en bild av skillnaderna. 

När det gäller utvecklingskostnader blir det lite mer diffust. Att titta på den tid Saab 
använt för att utveckla den ursprungliga lösningen med den tid det tog för att ta fram 
lösningen till detta arbete skulle inte ge en rättvisande bild. Istället har statistik undersökts 
från olika källor för att få en uppfattning hur lång tid det tar i olika utvecklingsmiljöer 
och med olika hårvaruförutsättningar. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 

I detta kapitel kommer testresultat för hastighet, kretskortsyta, produktionskostnad och 
energi att presenteras. Resultatet av hastighet presenteras kortfattat med alla viktiga 
parametrar. Vidare presenteras mätningarnas resultat av de fysiska skillnader som 
framkommit. Slutligen beskrivs hur olika kostnader såsom komponent- och 
utvecklingskostnader påverkar val av komponent. 

5.1.1 Hastighet 

För att kunna få en tydlig bild av hur olika bussar och konfigurationer påverkar 
överföringshastigheten i en SoC har ett antal mätningar genomförts i realtid. Dessa 
mätningar är gjorda i Chipscope som skriver ut ett resultat för varje signal vid varje 
klockpuls. Utifrån denna graf kan man utläsa hur många klockpulser som en överföring 
tar. De signaler som har används överensstämmer med tidigare arbete [1] och kallas i 
denna studie: arready, arvalid, rvalid, rready och rlast. Vad betyder dessa och när används de? 
(se figur 2) Arready går hög när det finns en adress på bussen där den ska hämta. Arvalid 
går hög när det finns data på adressen att hämta. När båda dessa går höga skickas data 
och adress över till mottagaren. När dessa är mottagna går rvalid hög för att bekräfta att 

det är mottaget och klart att skicka på nytt. Rready används för att visa att det är ledigt på 

bussen. Rlast används för att bekräfta att det är sista paketet. Om det är master som tar 
emot behövs inte rready eller rlast eftersom den redan har full kontroll på sändningen. När 
master-enheten hämtar data från slave-enheten kallas det för att läsa och när master-enheten 
skickar till en slave-enhet kallas detta för att skriva. 

 

Figur 2, Förklaring av graf från Modelsim 

Ett exempel för att klargöra hur tolkningen av graferna är gjorda (figur 2): 
Uppkopplingen består av en master-enhet med AXI3 som ska läsa från en direktkopplad 
slave-enhet med AXI4-Lite. Sändningen är två enstaka paket utan burst (eftersom 
AXI4-Lite inte har stöd för detta). Vid klockpuls 1 meddelar slave-enheten att den har en 
adress till data genom att sätta arready hög. Vid klockpuls 2 meddelar slave-enheten att den 
har giltig data på den adress som angavs genom att sätta arvalid hög. När båda dessa 
signaler är höga sker överföringen till master-enheten. När master-enheten tagit emot data 
bekräftar den genom att sätta rvalid hög i en klockpuls, se klockpuls 3. Härefter kommer 
en tystnad på 10 klockpulser innan ny sändning kan ske. Den andra sändningen fungerar 
precis som den första överföringen. Sändningen avslutas efter att andra paketets 
rvalid-signal har gått till låg och då är överföringen avslutad. Detta ger totalt 
16 klockpulser för överföring av 2 paket med 32-bit data enligt grafen nedan. 
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Men hur lång tid är 16 klockpulser? Eftersom 16 klockpulser egentligen inte säger något 
om tiden som överföringen tar måste man sätta den i relation till vilken klockfrekvens 
man använder. I detta fall används en klockfrekvens på 100 MHz. Tiden för en klockpuls 
fås genom: 

𝑡 =
1

f
 

Detta ger då att en klockpuls tar 1*10-8 s eller 10 ns, vilket i detta fall skulle betyda att 
överföringen av två paket mellan AXI4-Lite till AXI3 (master) tar 160 nanosekunder. 

I alla de tester som är gjorda har graferna utlästs på samma sätt som ovan och utifrån 
detta har två tabeller sammanställts, en för mätningar med burst och en utan burst. När 
master och slave var direktkopplade har vissa modifikationer varit tvungna att göras för att 
inte överskrida de begränsningar som finns i respektive standarder. När det gäller 
överföring mellan AXI4 till AXI3 är begränsning av burst satt till 16 i rad på grund av 
AXI3-standarden. När det gäller överföring mellan AXI3 till AXI4-Lite har 
begränsningen satts till inga burst eftersom AXI4-Lite inte klarar av detta. Dessa 
begränsningar behövdes inte när interconnect användes eftersom denna översätter dessa 
olikheter. 
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Tabell 3, Klockpulser vid överföring utan burst 

Denna tabell beskriver överföringen utan burst (tabell 3). Vad som är noterbart för 
överföringen utan burst är att vid användning av interconnect mellan AXI3-AXI4-Lite 
skapas en kraftig fördröjning i kommunikationen.  

Exempel: Vid skrivning av en bit utan burst tar det för AXI3-AXI4-Lite 3 (KOMMENTAR: 
st) klockpulser utan interconnect mot 9 klockpulser med interconnect. 

Denna fördröjning finns inte mellan AXI3-AXI4 utan där blir överföringen lika snabb 
som överföring utan interconnect. Orsaken till fördröjningen i första fallet är skillnaden 
mellan de olika standarderna AXI3-AXI4-Lite. Däremot gör likheterna mellan 
AXI3-AXI4 att det inte skapas fördröjningar. Om man istället jämför överföringarna 
utan burst är båda kommunikationerna jämlika. 

Exempel: Vid skrivning av 16 bit utan burst tar det för AXI3-AXI4 214 klockpulser utan 
interconnect och 219 pulser med interconnect. 

Kommunikation utan burst Antal paket Skriva (clk) Läsa (clk) 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 1 9 7 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 2 28 24 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 16 294 258 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 17 313 274 
    

AXI3 – AXI4 med interc. 1 4 3 

AXI3 – AXI4 med interc. 2 18 16 

AXI3 – AXI4 med interc. 16 214 196 

AXI3 – AXI4 med interc. 17 228 208 
    

AXI3 – AXI4-Lite 1 3 3 

AXI3 – AXI4-Lite 2 16 16 

AXI3 – AXI4-Lite 16 208 195 

AXI3 – AXI4-Lite 17 218 208 
    

AXI3 – AXI4 1 4 3 

AXI3 – AXI4 2 18 16 

AXI3 – AXI4 16 214 196 

AXI3 – AXI4 17 228 209 
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Tabell 4, Klockpulser vid överföring med burst 

I denna tabell beskrivs överföringen med burst (tabell 4) 

När det gäller överföringen med burst är AXI3-AXI4 likvärdiga med eller utan 
interconnect. Skillnaden sker när det skickas 17 eller fler paket. 

Exempel: Vid skrivning av 17 bit med burst tar det för AXI3-AXI4 22 klockpulser utan 
interconnect och 34 pulser med interconnect. 

I fallet med 16 bit skrivning tar det längre tid för AXI3-AXI4-Lite kopplad via 
interconnect i förhållande till AXI3-AXI4. Detta beror på att AXI4-Lite kräver att det 
skickas styrsignaler mellan varje paket tillskillnad mot AXI3 och AXI4. 

Exempel: Vid skrivning av 16 bit med burst och interconnect tar det för AXI3-AXI4-Lite 
54 klockpulser och för AXI3-AXI4 tar det 19 pulser. 

Någon jämförelse med direktkopplad AXI3-AXI4-Lite går inte göras eftersom AXI4-Lite 
inte stödjer burst. 

Vid läsning i kopplingen mellan AXI3-AXI4 med burst men utan interconnect blir det 
läsfel (error) på alla sändningar över 16 burst. Detta beror på att AXI4 kan skicka 
256 burst medan AXI3 bara kan ta emot 16 burst. 

Vad som går att utläsa om man jämför de två ovanstående tabellerna är att vid sändning 
av enstaka paket på via AXI3-AXI4, med eller utan interconnect, är skillnaderna mycket 
små. Vid sändning av flera paket är AXI3-AXI4 snabbare. Däremot vid överföring via 
AXI3-AXI4-Lite med interconnect tar sändningen mer än dubbelt så lång tid för enstaka 
paket samt vid sändning av fler paket är skillnaden ännu större. 

Kommunikation med burst Antal paket Skriva (clk) Läsa (clk) 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 1 9 7 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 2 12 10 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 16 54 52 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 17 58 56 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 256 864 787 

AXI3 – AXI4-Lite med interc. 257 872 791 
    

AXI3 – AXI4 med interc. 1 4 3 

AXI3 – AXI4 med interc. 2 5 5 

AXI3 – AXI4 med interc. 16 19 33 

AXI3 – AXI4 med interc. 17 34 61 

AXI3 – AXI4 med interc. 256 486 528 

AXI3 – AXI4 med interc. 257 491 545 
    

AXI3 – AXI4 1 4 3 

AXI3 – AXI4 2 5 5 

AXI3 – AXI4 16 19 33 

AXI3 – AXI4 17 22 error 

AXI3 – AXI4 256 289 error 

AXI3 – AXI4 257 292 error 
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När det gäller sändning av flera paket, uppvisar AXI3-AXI4 med burst, oberoende av om 
interconnect används, en den snabbaste överföring i undersökningen. Däremot om man 
inte använder burst eller skickar flera paket över AXI3-AXI4-Lite tar överföringen längre 
tid, oberoende av om interconnect används eller ej. 

5.2 Analys 

I detta avsnitt kommer jämförelser att göras mellan de undersökta egenskaperna, tekniska 
skillnader och kostnader för att sedan jämföra dem med den ursprungliga 
konstruktionen. 

5.2.1 Hastighet 

Om man jämför den ursprungliga konstruktionens hastighet (tabell 5) där varje 
överföring tog fyra klockpulser med de resultat som mättes på SoC (tabell 3, 4) är i vissa 
fall den gamla konstruktionen snabbare.  

Antal paket Skriva (clk) Läsa (clk) 
1 4 4 

2 8 8 

16 64 64 

256 1024 1024 

Tabell 5, Existerande lösning 

Exempelvis AXI3-AXI4-Lite och flera paket på AXI3-AXI4 utan att använda burst 
visade att överföringen tog längre tid vid samma klockhastighet i förhållande till den 
existerande lösningen. Däremot finns det också mätvärden som visar på att en 
SoC-lösning är lika snabbt vid en viss typ av överföring. Exempelvis AXI3-AXI4 där 
endast ett paket skickas oberoende av om interconnect används, ger bevis på att en 
SoC-lösning kan vara lika snabb som den ursprungliga lösningen när burst används. Det 
finns också bevis för att en SoC-lösning är snabbare än den existerande lösningen. 
Exempelvis när flera paket skickas via AXI3-AXI4 med burst syns en tydlig förbättring 
redan vid två paket i förhållande till den ursprungliga lösningen, för att vid 16 paket visa 
en betydande förbättring. 

Vid en första anblick kan resultatet ses som spretigt eftersom vissa resultat är sämre, vissa 
är lika snabba och vissa är bättre. Viktigt att ta med i beräkningarna är hur mycket data 
som ska användas och hur frekvent som bussen ska användas. Utifrån de resultat som 
finns presenterade är det bättre att använda AXI3-AXI4 kommunikation i en 
konstruktion istället för en AXI3-AXI4-Lite eftersom den är lika snabb för enstaka paket 
men mycket snabbare vid sändning av flera paket i burst. 

Vad som ytterligare talar för en SoC-lösning är att den har möjligheten att öka 
klockhastigheten från den ursprungliga, 83 Mhz upp till 150 Mhz. Detta är en väsentlig 
skillnad som också avspeglar sig i överföringshastigheten. 

Ytterligare går det med enkelhet att utöka bussen på SoC till 64-bit utan att behöva rita 
om kretskortet. Detta skulle också förbättra överföringshastigheten ordentligt. I själva 
standarden för AXI4 finns stöd för bredare bussar, upp till 1024 bit, men detta stöddes 
inte av processordelen i den SoC som användes, där det endast fanns stöd för 64-bit 
överföring. 

I de tester som är gjorda har kommunikation endast testats i en riktning åt gången. 
Däremot erbjuder SoC kommunikation i båda riktningarna samtidigt till skillnad från den 
ursprungliga lösningen som endast klara kommunikation i en riktning åt gången. Detta 
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skulle ytterligare snabba upp kommunikationen och tillföra ytterligare positiva effekter 
för en SoC-lösning. 

Med alla dessa förbättringar i hastighet när det gäller en SoC-lösning är det svårt att se 
varför man inte bör välja detta framför den traditionella lösningen. 

5.2.2 Tekniska skillnader 

De fysiska yttermåtten på de olika kapslarna är: FPGAn 23*23 mm [6], processorn 
31*31 mm [5] och SoC 19*19 mm [27]. Utöver dessa komponenter används 
småkomponenter för att stötta upp signaler och nivåer till exempel motstånd, 
kondensatorer mm, vilket också tar plats på kortet. Beroende på hur komplicerad 
konstruktionen är behövs olika många komponenter som stöttar upp. En ytterligare 
aspekt är att det inte går att sätta FPGA och processor dikt an, dels beroende på skavning 
på komponenter som kan uppstå vid vibrationer och dels för att det krävs 
uppstöttningskomponenter, vilket gör att det behövs ytterligare utrymme i denna 
konstruktion. Utgår man från ytan som de olika lösningarna tar upp på kretskortet är 
SoC-lösningen ett bättre alternativ eftersom den upptar hälften av den yta som den 
ursprungliga konstruktionen upptog. Förutom den positiva effekten av ytan bidrar också 
den minskade vikten av komponenterna samt att det är enklare att placera en komponent 
istället för två på ett kretskort till att kretskort klarar vibrationer bättre, vilket också är en 
förbättring. Sammantaget ger detta att de två komponenterna, FPGA och processorn tar 
mångdubbelt så mycket yta som SoC. 

Vid jämförelsen av energiåtgång är tillverkarna mycket dåliga på att skriva ut vad de olika 
komponenterna kräver, vilket är ganska förklarligt. Energiåtgången är väldigt beroende 
på hur komponenten används. Används endast en bråkdel av komponentens kapacitet 
drar den mycket litet energi och används alla delar fullt ut drar den mer energi. Det är 
nästintill omöjligt att uppskatta vilken energi de olika konstruktionerna gör av med vid 
samma motsvarande arbete om man utgår från databladen. Däremot finns det möjlighet 
att i Vivado låta programmet göra en uppskattning av vilken energi konstruktionen drar. 
Men eftersom mätvärde endast kunde uppskattas på SoC och inget mätvärde kunde fås 
från den ursprungliga konstruktionen var detta ointressant och någon jämförelse kunde 
inte göras. Några fysiska mätningar har inte gjorts och kan därför inte heller ligga till 
grund för ett resultat. Eftersom energiåtgången är en viktig del av en konstruktion 
belyses detta istället via en vetenskaplig artikel [2], där slutsatsen är att en SoC drar 
mindre energi än två fristående komponenter. I denna artikel beskriver författarna 
mycket kortfattat utifrån egna erfarenheter att en SoC drar mindre energi än en 
tvåkomponentslösning. Orsaken till detta beskrivs som de minskade avstånden och den 
effektivare behandlingen av data som sker inuti en SoC. Eftersom denna vetenskapliga 
artikel bygger på erfarenhet samt på tidigare arbeten inom området bör den betraktas 
som trovärdig när det gäller att en SoC drar mindre energi. Däremot kvarstår 
frågetecknen gällande hur mycket mindre energi en SoC använder på grund av 
konstruktion, belastning och skillnader mellan olika tillverkare. 

5.2.3 Kostnader 

I undersökningen med att ta fram vilka skillnader som finns i kostnader har både inköps- 
och utvecklingskostnader beaktats. Vid sökningar på de olika komponenternas inköpspris 
framkom att FPGA och processor tillsammans kostar i cirka 200 dollar till skillnad mot 
SoC som stannade på 150 dollar, vilket är en betydande skillnad. Det bör dock nämnas 
att både FPGA och SoC har samma linjebredd, det vill säga 28 nm, och eftersom FPGA 
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är har större yttermått ryms också mer logik. Detta innebär också att en FPGA med 
motsvarande logik som SoC-lösningen bör vara billigare.  

När det gäller utvecklingskostnader är det lite svårare att sätta ett exakt pris på vilka 
skillnader som finns. Här dras istället nytta av forskning inom området [2] som generellt 
visar att det är lägre utvecklingskostnader på en SoC än motsvarande konstruktion med 
två komponenter. Författarna skriver att förenklingen i programskrivning under 
konstruktionsfasen påverkar utvecklingskostnaderna positivt när det gäller SoC. 
Ytterligare bör vägas in fördelen med att kunna använda endast ett program som sköter 
alla delar istället för flera program i utvecklingen av en lösning, både eftersom det endast 
är ett program för konstruktören att lära sig och att det endast är en programlicens. 
Nackdelen är att om man konstruerar på olika typer av SoC kan man behöva byta 
program ofta, vilket skapar mer tid för utvecklingskostnader. 

En annan fördel med SoC är att det går att göra större förändringar även om hårdvaran 
är färdig på en SoC till skillnad mot en processor och en FPGA. Exempelvis om man 
skulle behöva utvidga bussen från 32-bit till 64-bit krävs lite kod på en SoC men när det 
gäller en två-komponentlösning krävs det ett nydesignat kretskort. 

5.2.4 Generellt 

Med utgångspunkt utifrån de mätresultat och den analys som är gjord av de olika 
lösningarna är bedömningen att SoC är en bättre lösning än den nuvarande lösningen. I 
de avseenden som är undersökta, hastighet, storlek och kostnader finns det inget som 
pekar på att den traditionella lösningen skulle vara ett bättre val. 

I den rapport som skrivits finns aspekter som inte tagits med som kosmisk strålning, 
känslighet för temperatur och luftfuktighet mm. Detta gör att någon bedömning på dessa 
aspekter inte kan göras. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I första avsnittet kommer en diskussion om de resultat som framkommit i form av 
hastighet, kostnader och de fysiska skillnader som finns. Här kommer också att föras ett 
resonemang om arbetets giltighet och svar på de frågor som ställdes inledningsvis 
ställdes. I det andra avsnittet utvärderas metodvalet för att se om rätt metod valts och hur 
den fungerat i detta arbete. I tredje avsnittet beskrivs författarens slutsats och vad som 
bevisats under arbetet och hur detta kan tolkas. Följt av vad författaren anser att man 
skulle kunna göra fördjupade studier och intressanta fortsättningar på examensarbetet för 
att kunna få bredare kunskaper inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

De hastighetsmätningar som är gjorda på AXI-bussen följer de gängse standarder som 
finns vilka är säkerställda via undersökning av tidigare vetenskapliga arbeten. Dessutom 
är de utformade för att all förändring som sker ska vara på bussen och inte i 
kringliggande elektronik. Detta ger en vetenskaplig nivå som är väl underbyggd och bör 
därför anses som vetenskaplig och pålitlig. 

I undersökning av energiförbrukning och utvecklingskostnader bygger detta på tidigare 
vetenskapliga arbeten och inte på egna mätningar. Detta gör att jämförelserna inte kan 
ses med samma noggrannhet men kan betraktas som rimliga antagande. 

Bedömningen av vilken kretskortsyta som krävs för de olika konstruktionerna är mycket 
beroende på vilka funktioner som används i SoC/FPGA och kan därför inte bli speciellt 
precis utan här krävs ett generellt resonemang. Detta ger en viss osäkerhet i de slutsatser 
som kan dras från rapporten. Men skillnaderna är ändå så stora att man med säkerhet kan 
säga att en SoC-lösning tar mindre plats än en tvåkomponentslösning (FPGA 
tillsammans med en processor). 

Utifrån de resultat som framgått genom mätningar och hänvisningar till tidigare rapporter 
finns fördelar i att byta ut befintlig konstruktion till en SoC både gällande hastighet, plats 
på kretskort samt kostnader i form av såväl pengar som tid. Att kunna konstruera hela 
projektet i ett program är en fördel både när det gäller kunskap och 
licens-förutsättningar. 

När det kommer till nackdelar är det viktigt att sätta sig in i vilken överföring som 
lösningen ska användas till. Är det enstaka paket med visst mellanrum eller är det stora 
mängder data som ska skickas? Väljer man fel här kan överföringen bli långsammare än 
den befintliga lösningen. Likaså kan interconnecten ställa till fördröjningar i ett enkelt 
system. 

En osäkerhet som ej tagits upp i rapporten men som kan vara problematisk är den 
kosmiska strålningen. Kosmisk strålning kan delas upp i två kategorier med en flytande 
gräns i form av atmosfären. Utanför atmosfären finns det partiklar från rymden vilka har 
hög energi och har hög hastighet i form av atomkärnor, fotoner, och elektroner, dessa 
påverkar elektronik i högre utsträckning. När dessa går in i atmosfären kolliderar de med 
den gas som utgör atmosfären och lösgör då myoner och elektroner som rör sig i hög 
hastighet och med hög energi, dock lägre än utanför atmosfären. Eftersom atmosfären 
inte är en platt tunn hinna utan ett gaslager som omger jorden sker förändringen av 
partiklarna succesivt vilket också gör att påverkan av elektronik i takt med avståndet till 
jorden. Kosmisk strålning påverkar därför främst konstruktioner som finnas högre höjd 
till exempel flygplan, raketer med mera. När dessa partiklar (både inom- och utanför 
atmosfären) träffar elektronik uppstår fel eftersom det skapar förändringar i elektroniken.  
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I diskussionen återstår nu att jämföra med de frågeställningar som sattes upp från början. 
Forskningsfrågor som skulle besvaras och deras svar sammanfattas med: 

1. Vilka fördelar finns med att konstruera en FPGA med intern processor 
istället för befintlig lösning? 
Fördelarna med att konstruera med en SoC istället för den befintliga lösningen är 
att det krävs mindre yta, mindre energi. Den är i de allra flesta fall snabbare och 
utvecklingskostnaderna blir mindre. Skulle det behöva göras förändringar genom 
att bredda bussen mellan FPGA- och processordelen, går detta att göra i SoC 
med mycket mindre arbetsinsats än i en i en två-komponentslösning. 

2. Finns det några omständigheter där denna metod inte bör väljas? 
Utifrån de undersökningar som är gjorda i denna rapport finns det inga 
omständigheter som pekar på några tillfällen när en SoC ska väljas bort. Däremot 
bör man tänka igenom vilken typ av överföring (buss) som ska användas, enstaka 
paket eller flera samtidigt, innan man väljer buss. Det finns däremot saker till 
exempel kosmisk strålning, luftfuktighet, temperatur mm, som inte är undersökta 
i rapporten, som skulle kunna påverka denna slutsats. 

Med utgångspunkt i frågeställningen får dessa frågor anses besvarade. 

6.2 Metoddiskussion 

Med utgångspunkten i den hypotetisk-deduktiva metoden har arbetet utförts för att 
besvara följande frågor: 

1. En SoC-lösning är alltid bättre än en motsvarande lösning bestående av en 
fristående FPGA och en fristående processor när det gäller hastighet, plats på 
kretskortet, energi och kostnad.  

2. En lösning bestående av fristående komponenter kan inte vara bättre i några 
avseenden gällande hastighet, plats på kretskortet, energi och kostnad i 
förhållande till en SoC-lösning. 

3. En SoC-lösning är därför bättre i alla avseenden. 

I den undersökning som gjorts har flera resultat framkommit. Dessa resultat visar att en 
SoC alltid är en bättre lösning än lösningen med en FPGA och en processor i alla lägen. 
Eftersom inte alla tänkbara möjligheter är testade är det viktigt att påpeka att detta 
resultat gäller för de testade förutsättningarna. I enlighet med den hypotetisk-deduktiva 
metoden, som säger att metoden testar de uppsatta frågorna och bevisar eller motbevisar 
dessa, vilket gör att antagande får anses som bevisat, det vill säga en SoC är bättre i alla 
avseenden. 

En förbättring av metoden skulle vara att bryta ner den till mer detaljerade frågor. Detta 
skulle innebära att bevisningen gällde ett mindre underlag, men bevisvärdet skulle 
därigenom också bli högre. 

Är detta den metod som kan vara användbar i andra motsvarande studier? Ja, eftersom 
den bevisar en teori som man misstänkte stämmer samtidigt som den kan motbevisa 
samma teori om det inte stämmer. 
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 

6.3.1 Slutsats 

Utifrån det arbete som är utfört och de mätningar som är genomförda finns det en hel 
del intressanta delar. I jämförelsen av hastigheten framkom att flera, dock inte alla, av 
AXI-bussarna på GP-porten på SoC-lösningen var snabbare än den befintliga 
konstruktionen om man använde samma klockpuls. Däremot om man tar med de 
fördelar som en SoC har i form av ökad klockpuls, ökad busshastighet samt ökad 
bussbredd och att den har möjlighet att skicka och ta emot data samtidigt är detta en 
bättre lösning. En fördel till som också bör nämnas är att justering av en SoC går att göra 
efter att kretskortet är konstruerat och tillverkat genom att bara ändra lite i den 
programmerbara logiken. 

Utifrån de fysiska aspekterna på kretskortet tog SoC-lösningen mindre plats på 
kretskortet. Energimässigt finns det referenser som framhåller att en SoC-lösning bör dra 
mindre energi än den nuvarande lösningen med två komponenter, vilket också bör 
betyda en vinst. 

Kostnadsmässigt pekar den fakta som presenterats på att både komponentinköp, 
utvecklingskostnader och licensanvändandet ger en lägre kostnad för SoC än för 
lösningen med två komponenter. 

De aspekter som inte är utredda är hur kosmisk strålning påverkar komponenterna, vilket 
är en faktor som är extra påtaglig för flyg- och rymd-industrin. 

Utifrån de resultat som framkommit finns det bara fördelar med att gå över från dagens 
två-komponent-lösning till en SoC-lösning. 

6.3.2 Fortsatta studier 

Det som inte undersökts i denna studie samt skulle vara intressant att få mer klarhet i är 
hur kosmisk strålning påverkar SoC och vilka problem som skulle uppstå. 

I denna rapport har endast GP-porten undersökts, varför frågetecken finns om hur 
snabb överföring man kan uppnå på HP- och ACP-porten. 

I den SoC som användes i detta arbete fanns en buss av äldre standard på processorn i 
form av AXI3-buss. En intressant studie skulle vara och välja en SoC med dagens 
standard, det vill säga AXI4, och visa på skillnader i hastigheten. 

Vid undersökningen av vilken energi som de olika komponenterna använde gjordes bara 
en övergripande uppskattning i form av tidigare rapporter på området. Här skulle man 
utföra mätningar på den ursprungliga lösningen med två komponenter och en 
SoC-lösning där samma uppgifter utfördes av båda alternativen. 
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8 Bilagor 
Under bilagor har endast ett urval av utskrifter från de mätningar som är gjorda bifogats. 
Detta beror på att vid ökat antal signaler blir läsbarheten obefintlig och därför fyller dess 
utskrifter ingen funktion. 

 

Bilaga 1 AXI4-Lite med interconnect, Read 1 
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Bilaga 2 AXI4-Lite med interconnect, Write 1 
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Bilaga 3 AXI4-Lite med interconnect, Burst Read 2 


